
AKTUALIZACJA (15. 03. 2011 R – pogoda szaleje nadal w Nowej Hucie – 
wczoraj wiosna w pełni, dzisiaj pochmurno i 
mglisto)  
 

A brzaski poszukują perkusji na wystawę!!! 

Jeśli ktoś posiada starą, niepotrzebną 

perkusję, albo potrzebną, ale mógłby wypożyczyć na wystawę do Muzeum 

będziemy wdzięczni!!!  

Perkusja z lat 50., 60., 70. XX wieku pilnie poszukiwana! 

No i tak: znalazłam w Dzienniku Polskim notkę o koncercie laureatów Gitariady 71 – 

m.in. Ab Ovo i Laboratorium – to do poprzedniego brzasku i Janusza Grzywacza. Ale 

chwilowo mam fatalny aparat fotograficzny i nie mogę tego umieścić. To też jest 

problem brzasków, kurde! 

Piosenka żołnierska – o! tak jak wszędzie w Polsce, także w Nowej Hucie oglądano 
Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu i nawet byli nowohuccy laureaci 
(pamiętajmy – obok Maryli Rodowicz, No To Co i innych!) 
 

 
 
Dokumentacja życia społecznego, WBP Kraków, 1968 
 
 
W lipcu 1968 III miejsce w Kołobrzegu Jolanta i Roma Doniec z ZDK HiL 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tutaj impreza „Polskie Radio – hutnikom”. O tym było w 
poprzednich brzaskach 
 
 
 
 
 
I znów – V Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Muzyki 
Współczesnej w Jeleniej Górze – Jolanta i Roma Doniec 
zajęły III miejsce – piosenki: Jędrusiowa dola, Odro-
rzeko, Jesienny pan 
 
 
 



 
A to rok 1969 – tutaj 
znam panią Martę Stecułę 
– to jedna ze „Smarkul”. 
  
 
Dokumentacja życia społecznego, 
WBP Kraków, 1969 
 
 
 
 
 
 

 
 
I jeszcze coś wyjątkowego – o tym brzaski też nie wiedziały!  

W ZDK istniał Teatr Ruchu 
chyba prowadzony przez 
Henryka Dudę. I wyjątkowy 
spektakl – tak sobie 
wyobrażam – jak na tamte 
czasy. Z muzyką Pink Floyd i 

moich ukochanych Deep Purple! Zapewne – tak sobie wyobrażam – utwory Pink 
Floyd z płyty „The Dark Side of the Moon” wydanej przecież rok wcześniej. To 
chyba było niesamowite. Może to powtórzyc? Ale kto w Nowej Hucie tym się 
zainteresuje? Przecież nie Łaźnia np. albo ktoś inny. 

 



 
„Teatr nasz 
zakłada 
wykorzystanie 
wszystkich form 
ruchu scenicznego 
dla wyrażenia 
myśli. W swojej 
twórczości nie 
będziemy się więc 
ograniczać do 
jednej dziedziny 
ruchu, ale 
stosować na równi 
z techniką tańca 
klasycznego i 
nowoczesnego, 
technikę 
pantomimy, 
plastykę ruchu i 
akrobatykę.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
To zdjęcia z folderu wydanego przez ZDK zapowiadającego to właśnie 
przedstawienie. 
 

Pozdrawiam, Krystyna Downar 
 
 


